Grudzień 2017r.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Oby ten
Nowy Nadchodzący Rok 2018 był rokiem pełnym sukcesów, radości i wszelkiej
pomyślności. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom oraz
gościom przebywającym w okresie Świąt w Koszarawie życzą
Wójt Gminy
Władysław Puda wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Marek wraz z Radnymi

Krótki przegląd wydarzeń
- dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Interreg V-A PolskaSłowacja na lata 2014-2020 od lipca realizowany jest projekt pn. „Poznajmy się bliżej – polsko-słowacka
wymiana dziedzictwa kulturowego” w partnerstwie ze słowacką gminą Oravska Polhora. W ramach projektu
organizowane są imprezy oraz warsztaty mające na celu stworzyć warunki do szerokiej wymiany kulturalnej,
poznania tradycji, zwyczajów i kultury ludowej obydwu regionów. W tym roku zostały zrealizowane
następujące przedsięwzięcia: Festiwal kultury polsko-słowackiej (lipiec), warsztaty robienia tradycyjnych
zabawek ludowych (sierpień), festiwal tradycyjnych instrumentów muzycznych w Oravskiej Polhorze
połączony z warsztatami robienia piszczałek (wrzesień), kulinarny festiwal polsko-słowacki (październik) oraz
warsztaty świąteczne (grudzień). Na przyszły rok zaplanowane są jeszcze cztery działania. Najbliższe
odbędzie się w styczniu 2018r. i będą to występy grup kolędniczych z Polski i Słowacji. O szczegółach
poinformujemy wkrótce.
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania
związanego z budową dwóch placów zabaw w naszej miejscowości (przy Szkole Podstawowej oraz przy
budynku Gimnazjum w Koszarawie). Inwestycję wykona firma Met-Kam Kamil Drożdż z Milówki. Koszt
zadania to kwota 347 tysięcy zł. Place zabaw mają powstać najpóźniej do końca czerwca 2018 roku. Na ten
cel otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki czemu
zaangażowanie
finansowe
gminy
nie
przekroczy
40%
ceny
zadania,
- we wrześniu w ramach zadania pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Koszarawa w roku 2017” zebrano i
unieszkodliwiono ponad 40 ton odpadów azbestowych pochodzących z 20 posesji. Na ten cel otrzymaliśmy
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
14.366,48 zł.,
- we wrześniu oraz w listopadzie wykonane zostały remonty części dróg powiatowych w naszej miejscowości
– na odcinku od nr Koszarawa 228 do nr Koszarawa 254 oraz w Koszarawie Bystrej od „grubego mostu” do
nr Koszarawa 588 położono nową nakładkę asfaltową. Inwestycja wykonana została z zaoszczędzonych
środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z ubiegłego sezonu zimowego. Zgodnie
z zawartymi przez Wójta Gminy uzgodnieniami Starostwo Powiatowe w Żywcu zostało zobligowane do
przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych właśnie na poprawę infrastruktury drogowej na
terenie Koszarawy,
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Zimowe utrzymanie dróg
W sezonie 2017/2018 zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy
Koszarawa oraz w miejscowości Przyborów wykonuje przedsiębiorstwo Transkop Stanisław Pająk
z Koszarawy. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Podatki i opłaty lokalne
W przyszłym roku wysokość podatku od nieruchomości (od budynków i gruntów niebędących użytkami
rolnymi) oraz podatku od środków transportowych pozostaje niezmieniona. Podatek naliczany będzie
według stawek obowiązujących w roku 2017.
Opłaty za ścieki
Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu została zatwierdzona taryfa dla
zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Koszarawa na rok 2018. Dla gospodarstw domowych oraz
jednostek i zakładów użyteczności publicznej stawka za 1m3 odprowadzanych ścieków ustalona została na
poziomie 17,53 zł. brutto, natomiast dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlowousługową na poziomie 17,65 zł. brutto. Wzorem lat poprzednich Gmina zdecydowała się ponieść koszty
związane z dopłatą do odprowadzanych ścieków z naszej miejscowości. Łączna wysokość dopłaty za cały rok
wynosić będzie maksymalnie 675.239,56 zł. brutto. Dzięki dopłacie przyszłoroczna stawka będzie wynosić:
- dla gospodarstw domowych 6,65 zł. brutto za 1m3 odprowadzanych ścieków,
dla jednostek i zakładów użyteczności publicznej 6,72 zł. brutto za 1m3 odprowadzanych ścieków ,
- dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlowo-usługową 7,07 zł. brutto za 1m3
odprowadzanych ścieków.
Gospodarka odpadami
Informujemy, że stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej
Gminy
nie
ulegają
zmianie;
przypominamy,
że
od
2016r.
wynoszą:
- 7 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w budynku za odpady segregowane,
- 15 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w budynku za odpady niesegregowane.
W związku ze stale rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu odbioru i wywozu nieczystości stałych po
raz kolejny apelujemy o właściwą segregację odpadów. Odpady segregowane to opakowania ze szkła
(worek koloru zielonego lub białego), plastik, metal (worek koloru żółtego), makulatura (worek koloru
niebieskiego).
Terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w czterech równych
ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku – jeżeli kwota należności przekracza
100 zł.; w przypadku opłaty równej 100 zł. lub niższej obowiązuje wpłata całości w jednej racie do końca
pierwszego kwartału. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w przyszłym roku przeprowadzona będzie
jeden raz; szczegółowy termin odbioru tego typu odpadów zostanie podany do wiadomości najpóźniej do
końca maja.
TERMINY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (szkło, plastik, metal, papier)
Rok 2018 (styczeń – czerwiec)
Koszarawa od nr 1 do Koszarawa od nr 331 do Koszarawa Bystra
nr 329
nr 583
9 styczeń
8 styczeń
10 styczeń
6 luty
5 luty
7 luty
6 marzec
5 marzec
7 marzec
4 kwiecień
3 kwiecień
5 kwiecień
8 maj
7 maj
9 maj
5 czerwiec
4 czerwiec
6 czerwiec
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
Rok 2018 (styczeń – czerwiec)
Koszarawa od nr 1 do Koszarawa od nr 331 do Koszarawa Bystra
nr 329
nr 583
23 styczeń
22 styczeń
24 styczeń
20 luty
19 luty
21 luty
20 marzec
19 marzec
21 marzec
17 kwiecień
16 kwiecień
18 kwiecień
22 maj
21 maj
23 maj
19 czerwiec
18 czerwiec
20 czerwiec
Budowa masztu telekomunikacyjnego
W grudniu zakończona została budowa masztu telekomunikacyjnego oraz przeprowadzono testy jakości
sygnału. Obecnie inwestor, firma Orange Polska S.A. jest na etapie uzyskiwania niezbędnych opinii i
pozwoleń związanych z oddaniem inwestycji do użytku. Przedstawiciel inwestora potwierdził, że w styczniu
lub w lutym uruchomiona będzie kompleksowa usługa wzmacniająca sygnał telefonii komórkowej.
Gminny Konkurs Słowno-Muzyczny o Tematyce Bożonarodzeniowej
Wójt Gminy Koszarawa oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszarawie serdecznie
zapraszają do udziału w GMINNYM KONKURSIE SŁOWNO-MUZYCZNYM O TEMATYCE
BOŻONARODZENIOWEJ, który odbędzie się 20 stycznia 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Koszarawie. Honorowy patronat nad konkursem objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga
Wiśniewska. Konkurs ma zasięg gminny i adresowany jest do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci w kategorii „szkół średnich”
w nagrodę wyjadą na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej do Brukseli. Regulamin konkursu oraz
karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie: www.zspkoszarawa.mojaszkola.net
oraz
www.gminakoszarawa.pl Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Komunalizacja dróg w Gminie Koszarawa
W tym roku wystąpiliśmy do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o komunalizację, czyli przejęcie na własność
dróg stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa, które mają nadany numer w ewidencji gruntów i są
zarządzane przez Gminę. Dla dróg nieposiadających wyznaczonego przebiegu na mapach ewidencyjnych
został w ubiegłym roku złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Żywcu o zasiedzenie na rzecz Gminy
Koszarawa. Są to drogi: Pustelniki, Pikanioski, część Pająkówki, część Granicznej, część Zaolzia, Mrowce.

Urząd Gminy Koszarawa
BIP: bip.gwkoszarawa.finn.pl
www.gminakoszarawa.pl
tel.: 33 863-94-07
fax: 33 8639 373
e-mail: ugkoszarawa@gminakoszarawa.com
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Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”
W Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” zaangażowało się aż 11 gmin powiatu
żywieckiego oraz ulokowano ogromną sumę środków własnych, a także tych pozyskanych z Unii
Europejskiej. Skala i zakres tego Projektu doskonale wpisuje się w długofalową strategię rozwoju
Żywiecczyzny, która skupia się na polepszeniu oferty dla turystów i nowych inwestorów.
Inwestycja objęła następujące zadania budowlane:
- budowę w 11-stu gminach sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 1200 km;
- wykonanie uszczelnienia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ilości 18,1 km kanalizacji oraz 8,8 km
wodociągu,
- budowę sieci wodociągowej o łącznej długości około 200 km w gminach: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa,
Milówka, Radziechowy Wieprz oraz Żywiec,
- zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w
Żywcu, która została oddana do użytku we wrześniu 2013 roku,
- przeprowadzenie prac badawczych i wykonie prac projektowych dla uszczelnień kanalizacji sanitarnej
poza Żywcem.
Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015r.
W gminie Koszarawa również były prowadzone roboty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Już w 2010
roku, kiedy to zakończyły się prace w ramach kontraktu podstawowego, na terenie gminy wybudowano 46
km sieci kanalizacyjnej oraz 12 przepompowni ścieków.
Przed Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu kolejne wyzwania w 2018 roku w tym realizacja
kolejnego etapu projektu pn. ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A” oraz działania związane z
walką z niską emisją, które będzie realizował Związek oraz Klaster Energii.
Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych:
www.zmge.zywiec.pl
www.klasterzywiec.pl
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